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De pauw 

“Ik zet mezelf in de kijker” 

Ik ben de pauw, dat zie je gauw. 

Ik heb wel honderd mooie veren, 

ik tooi me nu met groen en blauw. 

Ik toon je steeds mijn beste kleren. 

Betekenis : zich laten zien, zich laten 

kennen, openheid, op het podium gaan 

staan.  Eigen ideeën en belevenissen 

kenbaar maken.  Durven uitkomen voor wat je kan 

en bent.  Aanwezig zijn bij iemand.  Nabijheid ge-

ven, iemand contacteren, bij iemand blijven, op 

bezoek gaan, … 

 Gezondheidsopvoeding 
 

Een nieuwe start vraagt een gezond ontbijt... 
neem hiervoor elke dag de tijd! 

 

 

 

 

 

 

Wij maken er een KEI-TOF 

schooljaar van! 

Jaarthema  

Schooljaar 2017 –2018 

Colofon 

Het “Vincentje” is een maandelijkse nieuwsbrief 

van de Sint-Vincentiusschool te Aaigem. 

Directie: Griet Penninck (0485/03.78.89) 

Aaigemdorp 66 , 9420 Aaigem 

SEPTEMBER 2017 

Sociale vaardigheden 

Welk dier van de axenroos zetten 

we deze maand in de kijker? 

Het afgelopen schoolfeest was opnieuw een groot succes. Be-

dankt nogmaals voor jullie aanwezigheid. Met een deel van de 

opbrengst konden we het volgende realiseren. 

 Aankoop nieuwe taal-

methode ‘de taalbende’ 

 Architectenbureau 

‘Fris in het landschap’ voor 

het onderwerp van de 

‘groene en avontuurlijke’ 

speelplaats. 

VINCENTJE 

Wist je dat… 

… er 4 nieuwe leerlingen starten in het lager 

onderwijs? Wij wensen Cara, Yannick, Jason en 

Lore veel plezier op onze school. 

… de bouwwerken niet van start konden gaan 

omdat het bouwdossier niet werd goedge-

keurd? Op 28 augustus kregen we uiteindelijk 

toch een principeakkoord. In de herfstvakantie 

kunnen de werken EINDELIJK van start gaan.  

… het schoolteam ontzettend veel zin heeft om 

er een KEI-TOF schooljaar van te maken? 



September 2017 

V 1 
Eerste schooldag 
Oudercafé na het belteken 
(8u45) 

Z 2  

Z 3  

M 4  

D 5  

W 6  

D 7  

V 8  

Z 9 Kermis Aaigem 

Z 10 Kermis Aaigem 

M 11 

(9u) Stuurgroepvergadering 
Huis van het Kind 
(19u00) Infoavond kleuters 
(20u00) Infoavond lager  

D 12 (8u45) Schoolfotograaf 

W 13  

D 14  

V 15 (9u) Onderwijsraad 

Z 16  

Z 17  

M 18  

D 19 Kernteam ZILL @ Herzele 

W 20 
(9u) Directievergadering 
(10u30) Verkeersles dode 
hoek -  (6L) 

D 21 Zwemmen 3/1 

V 22 Daguitstap Velzeke - 3de graad 

Z 23  

Z 24  

M 25 
(16u) Personeelsvergadering 
(19u) Vergadering ouderraad 
(20u) Etentje ouderraad 

D 26  

W 27 (9u) Directievergadering 

D 28 Zwemmen 4/2 

V 29  

Z 30  

Ons schoolteam  

Voor de samenstelling van het schoolbestuur en de schoolraad verwijzen wij naar 
onze infobrochure van september 2017. 

Directie 
Mevr. Griet Penninck      Polbroek 90, 9520 St.Lievens-Houtem    0485/037889  
Onderwijzend personeel en klasverdeling 
P mevr. Marijke Goossens Fonteinbos 39, Erembodegem 
 mevr. Ruth Van Buggenhout Sprinkel 15, Aaigem 
1K mevr. Melanie De Geest Holbeekstraat 13, Woubrechtegem 
2K mevr. Nancy Cannoot Sonseindestraat 97, Velzeke 
3K mevr. Hilde De Ryck Dikkelindestraat 35, Aaigem 
 mevr. Ruth Van Buggenhout Sprinkel 15, Aaigem 
1A mevr. Elsie De Winter Ratmolenstraat 49, Aaigem 
 mevr. Chris Dumont Zakveldweg 11, Aaigem 
2A mevr. Lieve Temmerman Oudebaan 55, Bambrugge 
 mevr. Xenia De Spiegeleer Frankrot 19, Aaigem 
3A mevr. Christine Van Gyseghem Suikerstraat 73, Lede 
 mevr. Xenia De Spiegeleer Frankrot 19, Aaigem 
4A mevr. Kathy Van Der Donck Geraardsbergsesteenweg 611, Voorde 
5A mevr. Anneleen Verhoeven Briel 58, Smetlede                                 
 mevr. Mieke Béatse Elzeelsesteenweg 412, Ronse 
6A mevr. Leen Van der Borght Molenstraat 40, Herzele 
 mevr. Mieke Béatse Elzeelsesteenweg 412, Ronse 
Leermeesters lichamelijke opvoeding 
Lager onderwijs : mevr. Jolien D’haese Langenieuwstraat 86, Erondegem 
Kleuteronderwijs : mevr. Ruth Van Buggenhout Sprinkel 15, Aaigem 
ICT-coördinator 
  mevr. Xenia De Spiegeleer Frankrot 19, Aaigem 
Zorgjuf 
 Mevr. Isabelle Roeland Struntel 11, Lierde 
Kinderverzorgster 
 Mevr. Christelle Feliers Oombergenstraat 11, Zottegem 
Zwemjuf 
 Mevr. Annie Van Driessche Lusstraat 1, Burst 
Secretariaat 
 Mevr. Lutgart Clompen Perrestraat 27, Ottergem 
Zorgcoördinator en vertrouwenspersoon 
 Mevr. Sabine Van Damme (053/63.10.70) 
Onderhoudspersoneel 
 Mevr. Tanja De Smet  
Opvang 
 Mevr. Marjan Schoof (0474/44.73.20) 
 Mevr. Annick Meskens (0494/15 21 72) 
Busvervoer 
 Dhr. Raymond Claus (0474/07.91.72) 
 Mevr. Ria Verhumst (avond) 
 Mevr. Anne Gees (ochtend) 
CLB verantwoordelijke 
 Dhr. Geert Caroes (053 60 69 16 ) 

 

Steeds welkom! 



Welkom 

Op 1 september verwelkomen wij heel 

graag: 

• juf Xenia De Spiegeleer: zij zal voor de 

klas staan in het 2de en 3de leerjaar. 

Daarnaast mogen wij haar verwelkomen als ICT-

coördinator. 

• Jolien D’Haese: Onze gloednieuwe turnjuf!   

Vincentje 

Sommige van onze ouders ontvangen met dit 

exemplaar hun eerste “Vincentje”.  Dit maan-

delijks infoblaadje bevat heel wat informatie 

over het schoolleven: zoals data van oudercon-

tacten, medisch onderzoek, uitstappen… maar 

ook het maandmenu en nog veel meer.  Som-

mige informatie wordt enkel meegedeeld via het Vincentje.  

Voor speciale gelegenheden kan er nog een afzonderlijk 

briefje uitgedeeld worden.  De voorbije jaren werd het Vin-

centje meegegeven aan de gezinsoudste in de laatste week 

van elke maand.  Je kan ook kiezen voor een digitale versie. 

Wie over internet beschikt kan deze informatie terugvinden 

op onze website : 

www.vbsaaigem.be 

Op onze website kan je ook terecht voor korte verslagjes van 

klasactiviteiten (blog), fotoreportages van uitstappen 

(media), nieuws vanuit de ouderraad, de leerlingenraad, … 

Onze jaarkalender werd ook al aangevuld.  

 

Infoavond september 

Wij starten in de turnzaal met een algemene uitleg. Enkele 

belangrijke zaken omtrent de concrete werking van onze 

school en de nieuwigheden worden voorgesteld. Nadien zijn 

jullie welkom in de klas van jullie zoon en/of dochter. 

De klastitularis geeft uitleg 

over de concrete, dagelijkse 

klaswerking. 

Zo wordt er in het kleuteron-

derwijs uitleg gegeven over 

de kleuteractiviteiten, het 

onthaal, verbruik van koekjes 

en drankjes, …In het lager krijg je info over huiswerk maken, 

lesjes leren, schoolagenda, toetsen, …   

Dit is ook een uitgelezen moment om een antwoord te krij-

gen op al je vragen.  Een echte aanrader! 

Kleuteronderwijs maandag 11 september (19u) 

Lager onderwijs maandag 11 september (20u) 

 

 

Fruitproject 

Zoals de voorgaande schooljaren nemen we ook 

dit jaar deel aan het fruitproject ‘Tutti Frutti’. 

Voor een vast bedrag krijgt je kind elke woens-

dag (gedurende 30 weken) een stuk fruit (appel, 

peer, banaan, …).  Omwille van het gezonde initiatief rekenen 

wij op de deelname van elk kind.  De “schilouders” maken het 

fruit hapklaar. 

Gelieve je kind een doosje mee te geven om eventuele over-

schotten mee te nemen naar huis. 

Verjaardagen 

Ook dit jaar brengen kinderen geen drankjes, 

koekjes, … mee om hun verjaardag te vieren in de 

klas.  De juffen en meester zorgen zelf voor een 

passende attentie en de nodige aandacht  voor de 

verjaardag van je kind. 

STRAPDAG (stappen en trappen) 

Dit schooljaar willen we opnieuw aan-

dacht schenken aan de competenties 

van leerlingen om zich veilig te ver-

plaatsen in het verkeer. In de lessen 

ligt de nadruk niet alleen op de theorie, maar ook op de prak-

tijk.  

Vrijdag 22 september organiseren we een STRAPDAG.  Via 

een afzonderlijke brief bezorgen we later extra informatie. 
 

Belangrijk!  

De kerndoelstelling van de STRAPDAG is het aanmoedigen van 

scholen, kinderen en ouders om zich duurzaam en veilig naar 

school te verplaatsen. Niet enkel op deze speciale dag willen 

wij hier aandacht voor hebben. Doorheen het volledige 

schooljaar zullen acties  opgezet worden om leerlingen én 

ouders hier op te wijzen.  

Aanvraag “schooltoelage” 

Ook dit jaar kunnen ouders van kinderen jonger dan 12 jaar 

een schooltoelage aanvragen.  Dit kan rechtstreeks gebeuren 

(online via www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen) of 

schriftelijk (documenten ter beschikking op school).   

 

OPROEP    OPROEP   OPROEP   OPROEP    OPROEP 

Vanaf 1 september willen wij erop toezien dat elke ouder zijn/haar 

kind afzet aan de schoolpoort en niet op de speelplaats. De leer-

kracht van toezicht zal aan het hek staan om ervoor te zorgen dat 

geen enkel kind de school opnieuw verlaat. Ouders die hun peuter 

aan de klas willen afzetten, kunnen dat doen na het belteken. We 

vragen ook om de 'aanloop' naar de poort vrij te houden voor de 

kinderen. Op die manier kunnen we het overzicht behouden. 



Tip van de maand 

 Maak het afscheid voor uw kind gemakkelijker... 

• Houd uw kind niet tot op het laatste ogenblik bij de hand aan de schoolpoort. Laat het zich enkele    

minuten vóór het belsignaal op de speelplaats begeven. 

• Tracht niet te lang aan de afsluiting te blijven staan. Eens u afscheid nam van uw kind is het best ook zelf 

 te vertrekken. 

Uitpas 

In de gemeente Erpe-Mere (en ook in omliggende gemeenten) wordt een actief beleid gevoerd voor gezinnen met kansar-

moede.  Dit gebeurt vanuit Welzijnschakels VZW en het Sociaal Huis.  Om kinderen uit dergelijke gezinnen voldoende kansen 

te bieden om deel te nemen aan allerlei culturele activiteiten tegen een voordelig tarief werd de UIT-pas ingevoerd. 

Dit is een kaart waarmee je aan een verminderd tarief kan deelnemen aan culturele of sportieve activiteiten op school 

(sportnamiddag, schoolvoorstelling of schoolreis,… ).  Ook voor activiteiten buiten de school kan je deze UIT-pas gebruiken 

( vb. betalen lidgeld sportclub, jeugdvereniging, …). 

De UIT-pas moet jaarlijks vernieuwd worden. 

Met de UIT-pas kost : 

• een halve dagactiviteit € 1, 50 

• een dagactiviteit € 3,00.  

• deelname aan meerdaagse activiteiten kosten een vierde van de kostprijs. 
 

 Om van dit voordelig tarief te kunnen genieten moeten de ouders een UIT-pas aanvragen (gratis!) bij het Sociaal Huis 

(053/60.34.90). De documenten liggen ook op het secretariaat voor ouders die zich moeilijk kunnen verplaatsen. Indien je 

kind een UIT-pas heeft, moet dit gemeld worden aan de directie of de vertrouwenspersoon (juf Sabine Van Damme).   
 

Schoolfacturen 

Tweemaandelijks wordt een schoolfactuur opgemaakt en meegegeven via je kind.  Een eerste factuur wordt 

meegegeven half oktober.  Deze factuur gaat over het verbruik van de maand september.  Half december ont-

vang je de factuur voor de periode oktober—november.  Midden februari ontvang je de factuur voor het ver-

bruik van december—januari.  Een vierde factuur gaat over het verbruik van februari-maart.  De vijfde factuur 

gaat over het verbruik van april-mei-juni. 

Ouders die problemen ondervinden met de betalingen zijn steeds welkom bij de vertrouwenspersoon of bij de directie.  Een 

aangepast betalingsplan kan altijd besproken worden.  Discretie is verzekerd ! 

Bij  echtscheiding blijven beide ouders samen verantwoordelijk voor het betalen  van de schoolfacturen. In een aantal geval-

len is het raadzaam om contact op te nemen met het secretariaat zodat een passende regeling kan uitgewerkt worden. 
 

Verloren voorwerpen 

Om verloren voorwerpen te vermijden verzoeken wij alle ouders de kledingstukken te naamtekenen (zeker turnpantoffels, 

turntruitjes en –broekjes komen in aanmerking). 

Om het voor jullie wat makkelijker te maken, bezorgen wij een brief waarmee je gepersonaliseerde naamlintjes kan bestellen. 

Je kan de brief invullen en met je kind meegeven.  De betaling gebeurt met de factuur van begin november.  Gelieve dus geen 

geld mee te geven. 
 

Organisatie voor-en naschoolse opvang 
 
Het gemeentebestuur en de basisscholen van Erpe- Mere hebben gekozen voor een éénvormig aanbod op vlak van buiten-

schoolse opvang en dit in overleg met IBO Pimboli.  De vergoeding werd vastgelegd op € 0,75/begonnen half uur. 

De opvang in IBO Pimboli blijft integraal behouden, ook uiteraard op woensdagnamiddag en schoolvrije dagen.  

 

De school engageert zich om vanaf maandag  11 september een uur huiswerkbegeleiding (maandag—dinsdag—donderdag) 

aan te bieden tijdens de naschoolse opvang. Tegen betaling van het opvangtarief kunnen kinderen deelnemen aan de huis-

werkbegeleiding onder leiding van juf Melanie of juf Anneleen.  De huiswerkbegeleiding bestaat uit 2 ondeelbare periodes : 

16u tot 16u30 en 16u30 tot 17u.  Enkel leerlingen die afgehaald worden, mogen de huiswerkbegeleiding vroegtijdig verlaten.  

Meer bijzonderheden hieromtrent worden meegedeeld via een afzonderlijke brief met inschrijvingsstrook. 



Nieuws uit de ouderraad 
 

 Wenst élk kind een fijn schooljaar toe! 

 ZOEKT nieuwe gezichten : om mee te denken (1ste maal op maandag 25/9 om 19u) én om mee te wer-

ken ... meld je aan via ons formulier dat je in de loop van de maand september zal krijgen! 

 wil jullie herinneren aan de interessante avond rond originele brooddoosgerechten op donderdag 7 
september om 19u in 't ontmoetingscentrum van Aaigem  

 verkoopt tweedehands turnkledij : t-shirts €2, shorts €3 .... zolang de voorraad strekt! 

 Hoort graag jullie suggesties, vragen, wensen op ouderraad@gmail.com 

KOOKDEMO: LEKKERE BROODDOOSGERECHTEN 
 

's Middags gezond en lekker eten is niet altijd vanzelfsprekend. Een boterhammetje met kaas, hesp of confituur is vlug ge-

maakt maar gaat ook vlug vervelen. Mits een goede planning kan het ook anders. Wil je hierover meer weten kom dan naar 

onze kookdemo op donderdag 7 september 2017 om 19u. 

 Waar? OC, Ratmolenstraat 13, 9420 Aaigem 

 Prijs? Leden : € 4 / niet-leden : € 6 (Vermeld bij je inschrijving/overschrijving dat je (groot)ouder bent van 

 onze Aaigemse school  en betaal slechts €4 voor deze activiteit!) 

Om praktische redenen graag inschrijven vóór 5 september via isabelle@aaigem.be, en betalen op rek. BE96 0639 3382 5705 

Gezinsbond Aaigem. 

Belangrijk 
Bij het begin van het schooljaar vragen we aan alle ouders een extra administratieve inspanning. 
Gelieve volgende zaken zo snel mogelijk in te vullen en via je kind terug te bezorgen op school. 
Bepaalde informatie is zeer belangrijk voor de goede werking van de school. 
 

1. Document: “Goedkeuring opvoedingsproject en schoolreglement” 
 Ondertekend en ingevuld terugbezorgen aan klastitularis  
 Indien opvoedingsproject en schoolreglement  gelezen en goedgekeurd 
2.  Schoolreglement voor leerlingen “Afspraken op school” (paarse brochure) 
 Handtekening pag. 7 
 Volledig document terugbezorgen aan de klastitularis. 
3. Leerlingenfiche (blauw formulier) 
 Gegevens nakijken 
 Document terugbezorgen aan de klastitularis. 
4. Bestellijst leerlingen (groen formulier) 
 nodige gegevens invullen 
 Document terugbezorgen aan de school 

 

mailto:ouderraad@gmail.com


 

 

 
 

 

 

Pedagogische studiedagen (vrijaf voor de leerlingen) 

½ dag Woensdag 4/10/2017 

½ dag Woensdag 24/01/2018 

½ dag Woensdag 28/02/2018 

Vakanties en verlofdagen 2017-2018 

  

Herfstvakantie Maandag 30/10/2017 tot en met vrijdag 3/11/2017 

Kerstvakantie Maandag 25/12/2017 tot en met vrijdag 5/01/2018 

Krokusvakantie Maandag 12/02/2018 tot en met vrijdag 16/02/2018 

Paasvakantie Maandag 2/04/2018 tot en met vrijdag 13/04/2018 

Lokale verlofdag Maandag 30/04/2018 

Feest van de arbeid Dinsdag 1/05/2018 

Lokale verlofdag Maandag 7/05/2018 

O.L.H.- Hemelvaart Donderdag 10/05/2018 en vrijdag 11/05/2018 

Pinkstermaandag Maandag 21/05/2018 

Einde schooljaar Vrijdag 29/06/2018 (½ dag) 

Warme maaltijden september 2017 

  
 

    Vrijdag 01/09/17 

     
Tomatensoep 

Hesp in kaassaus 
Macaroni 

Maandag 04/09/17 Dinsdag 05/09/17 Donderdag 07/09/17 Vrijdag 08/09/17 

Seldersoep 
Runderbouletten 

Tomatensaus 
Preistamppot 

Tomatengroentesoep 
Vissticks 

Spinaziepuree 

Boerensoep 
Kippenhaasje 

Currysaus 
Appelmoes 

Rijst 

Kervel-preisoep 
Varkensgebraad 

Jachtsaus 
Rode kool 

Gekookte aardappelen 

Maandag 11/09/17 Dinsdag 12/09/17 Donderdag 14/09/17 Vrijdag 15/09/17 

Seizoensoep 
Bolognaise 

Geraspte kaas 
Spaghetti 

Tomatensoep met rundsballetjes 
Hokifilet in mosterdsaus 

Gestoofde worteltjes 
Puree 

Wortelsoep 
Kalkoenfilet 

Veenbessensaus 
Rauwkost 

Gekookte aardappelen 

Preisoep 
Gevogeltemignonette 

Couscousgroenten 
Rijst 

Maandag 18/09/17 Dinsdag 19/09/17 Donderdag 21/09/17 Vrijdag 22/09/17 

Erwtensoep 
Croustifoot 
Bloemkool 

Puree 

Jardinièresoep 
Kaasvink 

Prinsessenbonen 
Gekookte aardappelen 

Tomatensoep 
Visfilet in choronsaus 

Cruditeiten 
Puree 

Courgettesoep 
Lasagne 

Maandag 25/09/17 Dinsdag 26/09/17 Donderdag 28/09/17 Vrijdag 29/09/17 

Landbouwerssoep 
Ardens gebraad 

Duivelse saus 
Erwtjes 

Gekookte aardappelen 

Juliennesoep 
Vol-au-vent met champignons 

Rijstmix 

Tomatensoep 
Kip 

Appelmoes 
Puree 

Aspergesoep 
Gebakken vleesbrood 

Mosterdsaus 
Broccoli 

Gekookte aardappelen 


